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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on ka arvamusel, et subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtted on poliitika 

kujundamise lähtealus; rõhutab seepärast, 

kui tähtis on hinnata õigusloomeprotsessi 

alguses seda, kas poliitikaeesmärke saab 

saavutada riiklike või piirkondlike 

algatuste asemel paremini Euroopa 

tasandil; 

4. on ka arvamusel, et subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtted on poliitika 

kujundamise lähtealus; rõhutab seepärast, 

kui tähtis on hinnata õigusloomeprotsessi 

alguses (ning selleks, et piirata 

halduskoormust alles selles etapis) seda, 

kas poliitikaeesmärke saab saavutada 

riiklike või piirkondlike algatuste asemel 

paremini Euroopa tasandil; 

Or. en 
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9. peab seetõttu kahetsusväärseks, et 

komisjoni koostatud iga-aastased aruanded 

ei ole väga põhjalikud ning nendes ei 

süveneta üksikasjalikumalt sellesse, 

kuidas järgitakse ELi poliitika 

kujundamisel subsidiaarsust ja eriti 

proportsionaalsust; 

9. märgib, et komisjoni koostatud iga-

aastased aruanded ei ole väga põhjalikud 

ning kutsub komisjoni seetõttu üles 

kaaluma üksikasjalikumate aruannete 

koostamist selle kohta, kuidas järgitakse 

ELi poliitika kujundamisel subsidiaarsust 

ja proportsionaalsust; 

Or. en 
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15. tuletab meelde mureküsimusi, mida on 

tõstatatud Euroopa Parlamendi varasemates 

raportites juhtudel, kui komisjoni 

ettevalmistatud mõjuhinnangutes ei oldud 

subsidiaarsust nõuetekohaselt käsitletud; 

tuletab samuti meelde, et seda küsimust on 

tõstatatud ka mõjuhindamiskomitee 

aastaaruannetes; võtab teadmiseks, et 

mõjuhindamiskomitee arvates sisaldas 

2012. ja 2013. aastal läbivaadatud 

mõjuhinnangutest enam kui 30 % 

subsidiaarsuse põhimõtte mitterahuldavat 

analüüsi; väljendab muret asjaolu pärast, 

et see protsent tõusis 2014. aastal 50-ni, 

ning nõuab tungivalt, et komisjon 

käsitleks seda küsimust oma 

mõjuhinnangute suhtes kohaldatavate 

suuniste läbivaatamisel ning pööraks selle 

suundumuse uuesti langusele; 

15. tuletab meelde mureküsimusi, mida on 

tõstatatud Euroopa Parlamendi varasemates 

raportites juhtudel, kui komisjoni 

ettevalmistatud mõjuhinnangutes ei oldud 

subsidiaarsust nõuetekohaselt käsitletud; 

tuletab samuti meelde, et seda küsimust on 

tõstatatud ka mõjuhindamiskomitee 

aastaaruannetes; võtab teadmiseks, et 

mõjuhindamiskomitee arvates sisaldas 

2012. ja 2013. aastal läbivaadatud 

mõjuhinnangutest enam kui 30 % 

subsidiaarsuse põhimõtte mitterahuldavat 

analüüsi; märgib, et see protsent tõusis 

2014. aastal 50-ni, ning teeb ettepaneku, et 

komisjon käsitleks oma mõjuhinnangute 

suhtes kohaldatavate suuniste 

läbivaatamist võimalusena selle küsimuse 

käsitlemiseks; 

Or. en 
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19. väljendab pettumust komisjoni 

vastusega liikmesriikide parlamentidele nn 

kollase kaardi menetluse algatamise 

juhtudel; leiab, et komisjon peaks andma 

tervikliku vastuse mis tahes liikmesriikide 

parlamentide tõstatatud mureküsimustele, 

ja tegema seda lisaks avaldatud arvamuse 

korral iga juhtumi puhul eraldi, osana 

dialoogist; on arvamusel, et komisjon peab 

tulema ja selgitama oma seisukohta 

üksikasjalikult parlamendi asjaomase 

komisjoni või komisjonide ees; 

19. võtab teadmiseks komisjoni vastuse 

liikmesriikide parlamentidele nn kollase 

kaardi menetluse algatamise juhtudel; 

leiab, et komisjon peaks püüdma anda 

tervikliku vastuse mis tahes liikmesriikide 

parlamentide tõstatatud mureküsimustele, 

ja tegema seda lisaks avaldatud arvamuse 

korral iga juhtumi puhul eraldi, osana 

dialoogist; on arvamusel, et oleks kasulik, 

kui komisjon tuleks ja selgitaks oma 

seisukohta üksikasjalikult parlamendi 

asjaomase komisjoni või komisjonide ees; 

Or. en 

 

 


